التقرير االستراتيجي 2016
بانوراما المغرب في العالم
العالقات الخارجية للمملكة
ملخص
دشن المعهد الملكي للدراسات االسررارجيج سة  5102بإصدار سلسل من الرقارجر
االسررارجيج رحت عةوان ؛ ةظرة شامل عن المغرب في العالم  ،وجكمن القاسم المشررك
بجن هذه الرقارجر االسررارجيج السةوج في سعجها رقدجم أفق واسع جخص وضعج محددة
بصف شمولج .
وقد رةاول الرقرجر األول في هذه السلسل الرحوالت الكبرى اليارج على المسروى
العالمي وآثارها بالةسب للمغرب على مسروى المخاطر الري جةبغي ريةبها والفرص الساةح
الري جيب اسرغاللها وكذا روقع أي قطجع محرمل .
أما الةظرة الشامل الثاةج فقد خصصها المعهد الملكي للدراسات االسررارجيج
للعالقات الدولج للمملك اةطالقا من الرويهات الواردة في الخطاب الملكي برارجخ 01
غشت  5100والذي دعا فجه ياللره المعهد لركرجس يهوده للعالقات الخاريج للمغرب
وللميال الدبلوماسي .
وربرز هذه الطبع الثاةج أسس السجاس الخاريج للمملك كما جعكسها مةظور يالل
الملك محمد السادس  ،وهي ررةاول عالقات المغرب مع البلدان المياورة له  ،ومن ثم فإةها
خصصت ثالث فصول لفضاءات االةرماء الثقافي للمملك  :العالم العربي اإلسالمي وإفرجقجا
والفضاء األورو مروسطي  .أما الفصلجن األخجرجن فقد خصصا لعالقات المغرب مع كل من
أمرجكا وآسجا.
وجريع الرقرجر االسررارجيي لسة  5102أساسا إلى خالصات الدراسات الري
أةيزها المعهد الملكي للدراسات االسررارجيج للوقوف على العالقات الخاريج للمغرب
وإبراز الرهاةات الري جوايهها واقرراح بعض اآللجات الري من شاةها الةهوض بالعالقات
الدولج للمملك .

أسس السياسة الخارجية
ظل الرفكجر والعمل مرالزمان في عهد يالل الملك محمد السادس والقجام بعمل حثجث
بغج الروصل إلى حل للةزاع المصطةع في الصحراء المغربج وذلك باقرراح مشروع أصجل
لالسرقالل الذاري والدفاع بشكل شامل عن مصالح المملك في الخارج ورعزجز الروابط
الرقلجدج للمملك وإبرام شراكات إسررارجيج واةخراط المغرب في القضاجا العالمج اليدجدة
( الرغجرات المةاخج وأهداف األلفج اإلةمائج واألمن .).....ورشكل مفاهجم الحزم و
البراغمارج والواقعج واالعردال والروقع والصرام والمقارب الرشاركج والمةظور
االسررارجيي والرةوع من بجن مفاهجم أخرى العوامل المهجكل للةموذج العملي اليدجد الذي
أرساه صاحب اليالل في ميال القوة الياذب .
ورحدد الخطب والرسائل الملكج الرويهات الكبرى للسجاس الخاريج للمغرب ،كما
ردقق أهدافها  .وهي رسرةد إلى مريعج رسرمد أسسها من الرراث الحضاري للمملك
واةرماءارها العربج اإلسالمج واإلفرجقج والمروسطج إلى ياةب طموحارها المشروع
لرحرل مكاة فاعل في المحجط اإلقلجمي والدولي .
ورعربر الرسال الملكج بمةاسب االحرفال بالجوم الوطةي للدبلوماسج المغربج المةعقد
بالرباط في  52ابرجل  5111الةص المؤسس للسجاس الخاريج اليدجدة للمملك المغربج
ودبلوماسجرها.
إن على هذه األخجرة ،جقول يالل الملك " أن رريةد من أيل اسرثمار الصورة
اليدجدة الري رسخةاها لدى الرأي العام الدولي لمغرب دجمقراطي وحداثي ملرف حول عاهله
ومةارة لالعردال والرسامح  ،وأن رعمل بيد وةشاط على اسركشاف فضاءات يدجدة للرعاون
االقرصادي وعلى رعمجق البعد االسررارجيي الذي من شأةه يعل المغرب الشرجك الةموذيي
لكل البلدان في أفق شراك إرادج ورضامةج مثلي وررسجخ المكاة الدولج للمغرب كقطب
يهوي رائد وعامل اسرقرار وسلم في محجطه وفضاءاره المغاربج والعربج واإلسالمج
واألورو مروسطج واإلفرجقج واألمرجكج واالسرفادة القصوى من ةظام العولم واالةدماج
في االقرصاد الشمولي والرقلجل من أثارهما السلبج على رةمجرةا وإعطاء عالقرةا الخاريج
ةفسا يدجدا ".
كما ذكر الخطاب الملكي بمةاسب اةعقاد القم العربج الواحدة والعشرجن العادج
برارجخ  01مارس  " ، 5112بأن اةخراط المغرب في يهود المصالح العربج  ،مثل
الرزامه بعملج السالم  ،لجيسدان خجاره االسررارجيي الراسخ في الرعامل مع القضاجا
المصجرج ألمرةا ،وفي طلجعرها قضج فلسطجن  ،جروح الحوار والروافق والرضامن وفي
إطار الحق والشرعج ".
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وأوضح خطاب العرش ليالل الملك برارجخ  01جولجوز  5101بأن " المغرب
سجظل وفجا الةرهاج سجاس افرجقج مرةاسق  :هادف لرحقجق الرةمج البشرج  ،ورعزجز األمن
اإلقلجمي  :خاص في إطار الرعاون مع بلدان الساحل والصحراء ،ومع الدول اإلفرجقج
األطلسج لموايه المخاطر األمةج المرعددة ".
وقد أثار الخطاب الملكي الذي ألقاه يالل الملك بمةاسب الذكرى السادس والثالثون
للمسجرة الخضراء طموح األيجال الحاضرة والصاعدة إلى اةبثاق " ةظام مغاربي يدجد
برياوز االةغالق والخالفات العقجم  ،لجفسح الميال للحوار والرشاور والركامل والرضامن
والرةمج ".
كما أبرزت الرسال الملكج الري ويهها يالل الملك إلى المشاركجن في ةدوة سفراء
ياللره برارجخ  01غشت  2013ضرورة " إعطاء األولوج لدبلوماسج اقرصادج مقدام
قادرة على رعبئ الطاقات بغج رطوجر الشراكات ويلب االسرثمارات ورعزجز ياذبج البالد
وكسب مواقع يدجدة ورةمج المبادالت الخاريج ".
كما أكد يالل الملك ميددا في رسالره بمةاسب االحرفاء بالذكرى الخمسجن إلقام
العالقات الدبلوماسج ما بجن المغرب والبجرو في جوةجو  5102على " ضرورة إقام
شراك طموح رربط ما بجن العالم العربي وإفرجقجا ودول أمرجكا اليةوبج في إطار اليوار
والرعاون يةوب ـ يةوب " .
واعربر يالل الملك محمد السادس في خطاب العرش برارجخ  01جولجوز 5102بأن
" الوضع المرقدم الذي جيمع بالدةا باالرحاد األوروبي ،لجس غاج في حد ذاره  ،وإةما جشكل
مرحل هام في طرجق روطجد شراك مغربج أوروبج  ،ةرجدها مةصف ومروازة ".
وفي ةفس الخطاب الملكي السامي  ،وفجما جرعلق بالعالقات الرارجخج للمغرب مع
الوالجات المرحدة األمرجكج  ،ذكر ياللره بالرزام المغرب " برعزجز الشراك اإلسررارجيج
بجن البلدجن ،وال سجما من خالل إجياد آلجات يدجدة لدعم ارفاق الربادل الحر  ،ومواصل
الحوار االسررارجيي "
وأكد الخطاب الملكي المويه إلى الفئ الثالث لمةردى الهةد وإفرجقجا في شرةبر 5102
اسرعداد المغرب " لالةخراط مع الهةد في مبادرات مشررك في إطار هدا المةردى  ،رهم
المياالت ذات األولوج لشعوبةا  ،والري راكم فجها بلداةا ريارب وخبرات كبجرة  ،وذلك
على غرار الشراك المثمرة الري ريمع البلدجن في ميال الفوسفاط ومشرقاره  ،والري رسعى
لروسجعها لرشمل بـــرامج ضمان األمن الغذائي ووضعها رهن إشارة بعــض البلدان
اإلفرجقج ".
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وفي الرسال الملكج الري ويهها يالل الملك إلى قم مةردى الرعاون الصجةي ـ
اإلفرجقي في ديةبر ، 5102أكد ياللره على أن " المغرب سجواصل مشاطرة الريرب الري
راكمها والخبرة الري اكرسبها في سبجل رحقجق رعاون ثالثي غةي ومرةوع على أساس شراك
مربح لكل األطراف " وأن المملك " الري رضع ثقرها الكامل في الشراك الصجةج
اإلفرجقج  ،لعلى اسرعداد لبذل كل اليهود  ،من أيل رعزجز هذا المسار  ،وربح رهان بةاء
قارة افرجقج رعجش في اسرقرار وازدهار " .
الرهانات بالنسبة للمغرب
أمام الرحوالت الكبرى اليارج ضمن السجاق اإلقلجمي والعالمي ،فإن الرهاةات الري
جوايهها المغرب ررمثل في اليواةب السجاسج واألمةج واالقرصادج والثقافج والبجئج .
على المستوى السياسي:


الدفاع عن الوحدة الررابج للمغرب باعربارها األولوج الوطةج األولى .



رموقع المغرب باعرباره محاورا ال محجد عةه للقوى الكبرى وخاص في إفرجقجا .



إعادة الرموقع االسررارجيي للمغرب في ضوء ظهور الروازةات اإلقلجمج اليدجدة
ما بعد " الربجع العربي " واسرعادة رأثجره في الملفات اليهوج الكبرى .



المساهم في ةياح االةرقال الدجمقراطي في بلدان يةوب الحوض المروسطي
وإةهاء مسارات الوساط اليارج .



إةشاء فضاء للرعاون المشررك مع البلدان المياورة للمغرب باعرباره ضماةا
لالسرقرار والسلم في المةطق .



رعزجز عالقات المغرب مع بلدان إفرجقجا الغربج ورةمج العالقات مع بلدان إفرجقجا
اليةوبج وإفرجقجا الشرقج .



أخذ المغرب بعجن االعربار السجاس الخاريج األمرجكج اليدجدة المسماة
" الزعام في ررايع "  ،وهي روشي برغجر المةظوم الري أصبحت رفضل
الرحالفات الظرفج والمصلح بدل رلك الري كاةت رعرمد على الرضامن المباشر
خالل الحرب الباردة .



رةمج العالقات مع كل من البرازجل واألريةرجن والشجلي والبجرو وكولومبجا وكةدا
و كذا القجام بعمل دبلوماسي قوي رياه االكوارور ولباراغواي واألوروغواي .



رةوجع عالقات الشراك للمملك مع الفدرالج الروسج والبلدان األسجوج والسجما
الصجن والهةد .
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على المستوى األمني
وشبكات



احرواء الرهدجدات العابرة للحدود وخاص اإلرهاب واليرجم المةظم
الهيرة غجر الشرعج الري رهدد االسرقرار اإلقلجمي والدولي .



مكافح الرطرف الدجةي والميموعات المرطرف وردمجر " داعش " ومريعجرها
اإلجدجولويج .



المساهم في رقوج قدرات دول الساحل والصحراء لموايه المخاطر الةايم
عن الحركات االةفصالج .



إةشاء رحالف عسكري عربي جعرمد عقجدة مشررك .

على المستوى االقتصادي


رموقع المغرب كملرقى ومفررق للمواصالت على المسروى اإلقلجمي في المجدان
االقرصادي والمالي والةقل وكذا في مياالت الرربج والبحث العلمي .



رعبئ إمكاةات الرعاون االقرصادي قصد الحد من اخرالالت الريارة الخاريج
للمغرب والسجما إزاء البلدان الري أبرمت معها المملك ارفاقج للربادل الحر .



االةخراط الفاعل قصد بةاء اةدماج أورو مروسطي وإعطاء دجةامج للمبادالت
يةوب  -يةوب .



إرساء فعلي وملموس لمشروع إقام
اسرثمارات بلدان ميلس الرعاون الخلجيي .

للربادل الحر ويذب



رعزجز االسرثمارات المغربج في إفرجقجا ورأمجةها .



رةمج العالقات االقرصادج مع آسجا رغم البعد اليغرافي واالخرالفات الثقافج
واللغوج .

مةطق

عربج

على المستوى البيئي


إةياح رةظجم المؤرمر العالمي الثاةي والعشرجن لألطراف حول المةاخ ()Cop 55



رقوج قدرات المغرب في ميال المالئم إزاء الرغجرات المةاخج .



إعداد مةظور إقلجمي مشررك على مسروى إفرجقجا والبحر األبجض المروسط
لمكافح آثار الرغجرات المةاخج .
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على المستويين الثقافي والبشري


رثمجن اإلرث الثقافي المشررك مع بلدان اليوار المباشر للمغرب والعالم العربي
وركثجف المبادالت الثقافج .



رعزجز عملجات الدبلوماسج الروحج للمغرب في إفرجقجا وأوروبا .



الةهوض بالحوار ما بجن الميرمعات المدةج ورقرجب الهوة بجن شباب ضفري
البحر األبجض المروسط بغج رجسجر الرفاهم المشررك ما بجةهما .



الرةبؤ بالمخاطر الري ررسبب فجها الهيرة غجر الشرعج والمشاكل المرربط بها
سواء على المسروى اإلةساةي أو األمةي .

الرافعات الداعمة للتعاون الدولي
إن خطاط عالقات الرعاون والشراك الري رسمرها المملك  ،رضعها الجوم في يوهر
الرهاةات الدولج الكبرى  .وإذا ما كاةت اخرجارات السجاس الخاريج للمغرب يد مالئم ،
فإن على المغرب أن جقوم مع ذلك بإعادة مالئم أدوات رةفجذ هذه السجاس مع الرحوالت
المرسارع اليارج على المسروججن اإلقلجمي والعالمي لركون مرةاغم باسرمرار مع عالم الغد
.
وفي هذ ا الصدد  ،رمت صجاغ بعض المقررحات المرعلق في ذات الوقت بالعالقات
الخاريج للمملك وبدبلوماسجرها .
العالقات الدولية
سياسة الشراكة


رعزجز الشراكات الري أقامها المغرب والعمل على رةوجعها قصد مالئم خطاط
رحالفات المملك و األوضاع اليجوسررارجيج العالمج اليدجدة .



روسجع ميال الرعاون الثةائي لجشمل المياالت اليغرافج ذات المصلح المشررك
ويعل هذه العالقات مع الدول الشرجك رةدرج ضمن عالم معولم أخذا بعجن
االعربار لرحدجات الرةافسج والرةمج المسردام واألمن والهيرة .



يعل الرعاون يةوب ـ يةوب أحد عوامل رةفجذ السجاس الخاريج للمملك
ورفضجل مقاربات الرعاون الثالثج الري ريمع من يه المغرب بالبلدان الشرجك
ومن يه أخرى بإفرجقجا وأوروبا .
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الجوار القريب


إعادة االعربار للذاكرة اليماعج وإعادة كراب الرارجخ المشررك مع البلدان اليارة
وخاص اسباةجا والرةبؤ بالروررات الممكة عن طرجق إرساء آلجات دائم للرشاور
والرةسجق .



الةهوض بالرعاون ما بجن الفاعلجن االقرصادججن قصد روسجع ميال المصالح
االقرصادج ورحرجر عالقات الرعاون من كل رعارض في األيةدة السجاسج .

فضاءات االنتماء


االسرمرار في لعب دور هام في العالقات السجاسج ومسلسل السالم واألمن في
العالم العربي .



رعاج زعام المغرب في إفرجقجا بهدف رقوج رموقع المملك ضمن األيةدة
اإلسررارجيج للقوى الكبرى .



روسجع الرعاون في إفرجقجا لجشمل إلى ياةب الدول الةاطق بالفرةسج والعربج
الدول الةاطق باالةيلجزج والبررغالج  ،وأن ةيعل من إفرجقجا اليةوبج وإفرجقجا
الشرقج أولوجات ضمن السجاس الخاريج المغربج .



المرافع لفائدة مةظور شراك أورو مروسطي جةدرج في إطار مشروع حضاري
ركون فجه اليواةب البشرج والثقافج والمؤسسج مدمي بدورها .

االنفتاح على العالم


العمل من أيل يعل المةطق االطلةرجكج اليةوبج مياال للرعاون المشررك من
خالل إةشاء أرضج للحوار والرشاور جضم الدول المحادج للمحجط األطلسي في
كل من إفرجقجا وأمرجكا اليةوبج .



روظجف الرأسمال غجر المادي باعرباره رافع بإمكاةها الحد من عدم الرماثل الذي
جمجز عالقات المغرب بالدول المرقدم والسجما الوالجات المرحدة وأوروبا.



رحسجن رموقع المغرب في أمرجكا اليةوبج وذلك عن طرجق ربط عالقات مرمجزة
مع البلدان الرائدة في القارة ويعلها مفراحا للولوج إلى الميموعات االقرصادج
اإلقلجمج في أمرجكا اليةوبج .



إرساء شراك اقرصادج حجوج ومسردام مع آسجا عن طرجق رشيجع الشركات
األسجوج الكبرى على االسرثمار في المغرب ورطوجر الرعاون الذي جسرهدف
إفرجقجا .
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الدبلوماسية
البعد السياسي


الدفاع عن المكاة المركزج للمغرب بهدف موايه كل المحاوالت الرامج إلى
إقصائه من المبادرات الدولج رياه القارة اإلفرجقج .



رملك دور فاعل في إعادة روازن القوى على المسروى اإلقلجمي وذلك باالسرفادة
من الوضع المرقدم للمغرب إزاء االرحاد األوروبي ومن الروابط القوج للمملك
مع دول ميلس الرعاون الخلجيي .

البعد االقتصادي


ريدجد دجةامج الدبلوماسج االقرصادج وإصالح أدوات الةهوض باقرصاد المملك
بهدف إعادة الروازن للعالقات الريارج للمغرب مع البلدان الشرجك ورقوج
يذب االسرثمارات المباشرة األيةبج ورجسجر الرةوع بالةسب للمقاوالت المغربج
على المسروى الدولي.

البعد الثقافي


إعطاء البعد الثقافي األهمج الري جسرحق على مسروى العمل الدبلوماسي للمملك
مثلما هو الحال بالةسب للبعد السجاسي واالقرصادي.



إرساء األسس لعالق ثقافج مسردام ومروازة مع الدول الري جيمعةا وإجاها
رياةس ثقافي أو الري رقطن بها يالج مغربج مهم .

البعد األمني


ركثجف الرعاون األمةي قصد احرواء رهدجدات اإلرهاب واليرجم .



إدراج مكافح اإلرهاب والرطرف العةجف في إطار مةظور شمولي وذلك بةهج
مقارب مرعددة األبعاد للوقاج جربةاها المغرب باالسرةاد إلى عقجدة رسمح بموايه
مغاالة الحركات المرطرف وال سجما رياه الشباب وكذا الرهدجد الذي جمثله
" داعش "

البعد البيئي


الةياح في رةظجم مؤرمر األطراف للرغجرات المةاخج  Cop55ويعل المغرب
جحرل صلب الرهاةات لحكام يدجدة للمةاخ وذلك بإجالء اهرمام خاص للرحكم في
مسلسل المفاوضات حول الرغجرات المةاخج .
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رعزجز وسائل عمل الدبلوماسج المةاخج ويعل المالئم مع رغجر المةاخ القاعدة
األساس لهذه الدبلوماسج .

الدبلوماسية الموازية


رشيجع اةخراط الميرمع المدةي في اليهد الرامي إلى الةهوض بصورة المملك
على المسروى الدولي وروظجف ذلك على الخصوص في الدفاع عن الوحدة
الررابج للمملك .



إشراك مغارب العالم لةيعل مةهم اليسر الرابط الحقجقي ما بجن الميرمعات
المدةج المغربج واأليةبج .

الدبلوماسية الثقافية


ةسج رعاون وثجق ما بجن ميموعات الرفكجر المغربج واأليةبج من خالل إقام
حوار إسررارجيي وخاص مع رلك الفاعل في ميال العالقات الدولج واألمن .



رةمج الجقظ المسرقبلج والعمل على إظهار أن المغرب قادر على القجام برفكجر
اسررارجيي في مسروى المعاججر الدولج في هذا الميال.



الةهوض بالرعاون العلمي والرقةي من خالل رشيجع الرعاون ما بجن اليامعات
المغربج واأليةبج .

جانب التواصل


رمكجن المغرب من إسررارجيج للرواصل الةشط بخصوص صورة المغرب ركون
مخرلف حسب القارات قصد الرعرجف بالرقدم المحرز في مخرلف المياالت
ومكافح الصور الةمطج واألحكام المسبق السلبج ومضاعف رقدجم صورة البلد
للخارج .



رةفجذ سجاس مالئم " لعالم المغرب " وذلك بإشراك كل من السلطات العمومج
والفاعلجن االقرصادججن والوسط اإلعالمي الذي جةبغي أن ةيعل مةه أداة لخدم
إشعاع المملك في الخارج .
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